
IV

L’home que ha patit aquesta greu hemorràgia està estès a terra,
lluitant per tornar en si. Li sembla que quelcom el desvetlla, el
xiscle estrident d’un ocell o alguna cosa que sobrevola el seu cap,
però ell es troba immers en un estat d’abaltiment agradable,
plaent, del qual no es pot escapar.
     Al cap d’un moment, està convençut que no és un ocell el
que xiscla, sinó el vell carro de la Mort de la història que acaba
d’explicar als dos vagabunds, que s’acosta a través dels jardinets
de l’església amb un estrèpit de cruixits i grinyols que no el deixa
dormir. Tot i així, malgrat que està en un estat de semiincons-
ciència, aconsegueix foragitar la idea que pugui tractar-se del
carro de la Mort: que s’hagi imaginat que el sentia es deu única-
ment al fet d’haver-lo tingut al cap fa molt poc.
     S’enfonsa de nou en l’abaltiment, però els xerrics obstinats
tornen a fendir l’aire i no el deixen tranquil. Comença a tenir
clar que els grinyols que sent són d’un carruatge de debò. No
són imaginacions seves, sinó la pura realitat, i, per tant, no hi ha
cap esperança que els grinyols cessin.
     Aleshores pensa que cal fer un cop de cap i despertar-se.
No hi ha més remei.
     De seguida s’adona que està exactament en el mateix lloc
d’abans, és a dir, que ningú no ha acudit a ajudar-lo. Tot està igual,
tret d’un parell de xerrics breus i penetrants que travessen l’aire.
Sembla que vénen de molt lluny, però són tan persistents i tan
aguts que li perforen les orelles fins que de seguida té clar que
són aquests sons allò que l’ha despertat.
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     Es pregunta si ha estat gaire temps sense coneixement, però
li sembla poc probable. La gent és tan a prop seu que els pot sen-
tir com es desitgen bon any, i per això dedueix que no pot haver
passat gaire estona d’ençà de la mitjanit.
     Els grinyols tornen, una vegada i una altra, i com que l’home
sempre ha estat sensible als sons massa aguts i estridents, li sem-
bla que fóra bo gosar aixecar-se i anar-se’n: d’aquesta manera
s’estalviaria aquell xivarri. Bé paga la pena intentar-ho, almenys.
Un cop despert, es troba molt més bé. Ja li ha marxat la sensació
de tenir una ferida oberta com un abisme dins del pit. Tampoc
no té fred, ni se sent exhaust; de fet, no sent el cos com un acos-
tuma a sentir-lo quan està sa del tot.
     Encara jeu de costat, tal com s’ha deixat caure quan l’hemor-
ràgia ha començat, i el que vol fer ara, d’entrada, és girar-se i po-
sar-se d’esquena per comprovar què pot aguantar el seu cos afe-
blit. 
     «Ara intentaré incorporar-me sobre el colze amb molta
cura», pensa, «em tombaré i em deixaré caure.»
     L’home, com tots nosaltres, està avesat que, quan el pensa-
ment diu: «Ara faré això, ara faré allò altre», l’acció es realitzi a
l’instant. Però aquesta vegada, estranyament, el cos no es mou
d’allà on és, no realitza cap dels moviments previstos. Està com-
pletament paralitzat. ¿I si resulta que ha estat tanta estona estès
a terra que la gelor li ha enravenat el cos? Però si s’hagués glaçat,
ara seria mort i, en canvi, és ben viu, hi veu i hi sent perfecta-
ment. D’altra banda, aquesta nit no glaça, ja que les branques
que pengen damunt del seu cap regalimen.
     Ha estat tan absorbit rumiant una explicació per a aquesta
paràlisi tan estranya que s’ha apoderat del seu cos, que durant
una estona s’ha oblidat dels grinyols torturadors. Però ara torna
a sentir-los. 
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     «D’acord, no hi ha res a fer, no cal que hi pensem més. No
podràs evitar sentir aquesta música, David», pensa. «L’hauràs de
suportar tan bé com puguis.»
     No és gens fàcil per a qui fa un moment se sentia un home
dret i fet, ben sa, ni gota malalt, armar-se de paciència i restar
immòbil. Insisteix a intentar almenys doblegar un dit o aixecar
una parpella, però tot és en va. Comença a preguntar-se com
s’ho feia abans, quan podia moure’s. Té la sensació que, no sap
com, de sobte ha perdut aquesta habilitat.
     Mentrestant, els grinyols continuen aproximant-se. Ja se
senten prou propers perquè ell pugui distingir que, efectiva-
ment, procedeixen d’un carruatge que avança molt a poc a poc
pel carrer Llarg en direcció a la plaça. És ben segur que és cosa
del dimoni, això que ve cap aquí. Ara no només se sent el grinyol
de les rodes, sinó també el cruixit dels taulons de fusta i el lliscar
a cada passa dels cascos del cavall sobre les llambordes. Si s’esti-
gués apropant el miserable carro de la Mort, al qual el seu vell
company tenia tant de respecte, no sonaria pitjor.

«David, tu i jo no podem dir que ens estimem gaire la po -
licia, precisament», pensa, «però ¿què vols que et digui? Si ara
passés un agent per aquí i posés fi a aquest escàndol, li donaria
les gràcies i tot.»
     L’home acostuma a vantar-se de tenir sentit de l’humor,
però ara comença a témer que amb aquesta simfonia de gri -
nyols, juntament amb tot el que li ha succeït aquesta nit, se li es-
goti. Li passen pel cap alguns pensaments funestos, com que el
trobaran així, estès a terra, el consideraran mort i se l’enduran
per amortallar-lo i enterrar-lo. «Hauràs d’escoltar tot el que es
digui al voltant del teu cadàver, i les paraules que sentiràs pro-
bablement no seran més boniques que les que t’han dit fins
ara.»
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